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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Ngành may là ngành công nghiệp quan trọng của ngành dệt may Việt Nam và 

của nền kinh tế Việt Nam. Trong nhiều năm qua ngành may Việt Nam đã có những 

bước tăng trưởng xuất khẩu nhanh chóng, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của đất 

nước. Năm 2018 là năm đầu tiên Việt Nam vươn lên nằm trong nhóm 3 nước xuất 

khẩu dệt may cao nhất thế giới. 

Tuy nhiên, ngành may Việt Nam hiện vẫn đang tham gia vào chuỗi giá trị may 

mặc toàn cầu chủ yếu ở công đoạn sản xuất gia công CMT, theo thống kê, tỷ trọng 

các phương thức sản xuất CMT: 65%, FOB: 25%, ODM: 9% và OBM: 1%. CMT là 

công đoạn mang lại giá trị gia tăng thấp nhất trong toàn bộ chuỗi giá trị với CMT 

(1%-2%), OEM/FOB (4%-10%), ODM (25-30%), OBM (100% chuỗi giá trị). 

Để tạo giá trị gia tăng cao hơn, ngành đang dịch chuyển từ phương thức sản 

xuất CMT sang FOB hướng tới ODM. Tuy nhiên, một trong các nguyên nhân khiến 

ngành may khó triển khai phương thức sản xuất ODM là do thiếu nguồn nhân lực 

đáp ứng yêu cầu của phương thức sản xuất ODM. Nghiên cứu của ngành đã chứng 

minh một trong số nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ phương thức sản 

xuất CMT, FOB sang ODM, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của các doanh 

nghiệp may trong hội nhập là nguồn nhân lực quản lý đơn hàng (NNL QLĐH).  

Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam: (i) NNL QLĐH có năng lực tương đối tốt 

để đáp ứng với phương thức sản xuất CMT, FOB, nhưng lại bị động khi chuyển đổi 

sang phương thức sản xuất ODM; (ii) NNL QLĐH cần được đào tạo liên ngành, 

nhưng, tại Việt Nam, chưa có nhiều trường đào tạo NNL QLĐH. Do đó, tại các 

doanh nghiệp may, NNL QLĐH hiện nay được tuyển dụng chủ yếu tốt nghiệp đơn 

ngành, khi công tác, để đảm nhiệm được vị trí quản lý đơn hàng tại doanh nghiệp, 

NNL QLĐH được doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thêm. Việc đào tạo, bồi dưỡng 

như trên rất thiếu hệ thống và không đáp ứng được nhu cầu quản lý các đơn hàng 

ngành may khi sản xuất theo phương thức ODM; (iii) Mặt khác, so với các nước 

trên thế giới như: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc…đây là những nước có chuỗi 
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cung ứng hoàn chỉnh hơn Việt Nam, ngành may Việt Nam so với thế giới còn yếu 

trong khâu thiết kế, cung ứng nguyên phụ liệu và marketing. Do vậy, Việt Nam rất 

khó có thể áp dụng mô hình NNL QLĐH của các nước trên tại Việt Nam.  

Như vậy, để phục vụ cho các doanh nghiệp may Việt Nam nâng cao hơn nữa 

giá trị gia tăng sản phẩm may, phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế 

quốc tế mạnh mẽ khi thực hiện chiến lược chuyển đổi phương thức sản xuất CMT, 

FOB sang ODM, nhu cầu cần bổ sung về số lượng và nâng cao về chất lượng NNL 

QLĐH chuyên nghiệp với cơ cấu ngày càng hợp lý cho các doanh nghiệp may Việt 

Nam hiện nay là hết sức cần thiết. 

Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn 

hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam” làm luận án tiến sỹ quản trị nhân lực. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Khuyến nghị hệ thống các giải pháp nhằm phát triển NNL QLĐH tại các DN 

may Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp may và ngành may 

Việt Nam trong thực hiện xu hướng chuyển đổi phương thức sản xuất CMT, FOB 

sang ODM.   

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Hệ thống hóa, kế thừa và góp phần phát triển lý luận về phát triển NNL 

QLĐH tại các doanh nghiệp may Việt Nam. Đề xuất các nội dung và tiêu chí phù 

hợp nhằm phân tích, đánh giá phát triển NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may 

Việt Nam đáp ứng xu hướng chuyển đổi của phương thức sản xuất từ CMT, FOB 

sang ODM.  

Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển NNL QLĐH trên cơ sở các nội 

dung và tiêu chí đề xuất, từ đó chỉ ra được những hạn chế và nguyên nhân để phát 

triển NNL QLĐH. 

Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển NNL QLĐH trong các doanh 

nghiệp may Việt Nam trong đó, nhấn mạnh đến giải pháp đào tạo liên ngành, góp 

phần đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp may và ngành may Việt Nam 

giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 2030. 

 

 



 3 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là phát triển NNL QLĐH tại các doanh 

nghiệp may Việt Nam đáp ứng phương thức sản xuất ODM - phương thức sản xuất 

cao hơn phương thức sản xuất CMT, FOB, phù hợp với xu hướng phát triển của 

ngành may Việt Nam. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nội dung:  Nghiên cứu về phát triển số lượng, chất lượng và cơ cấu 

NNL QLĐH và các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH tại các doanh nghiệp 

may Việt Nam đáp ứng phương thức sản xuất ODM. 

- Phạm vi không gian: Các doanh nghiệp may Việt Nam. 

 - Phạm vi thời gian:  

+ Số liệu thứ cấp được thu thập tập trung trong giai đoạn 2014 - 2018; 

+ Số liệu sơ cấp thu thập năm 2019 và đề xuất một số giải pháp nhằm phát 

triển NNL QLĐH trong các doanh nghiệp may Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, 

định hướng 2030. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đồng thời, căn cứ vào nhiệm vụ nghiên 

cứu của đề tài, luận án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau và 

được trình bày tại chương 1 của luận án. 

5. Đóng góp mới của luận án 

5.1. Những đóng góp mới về mặt lý luận 

(i) Đóng góp vào hệ thống lý luận phát triển nguồn nhân lực về quan điểm 

phát triển NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may Việt Nam. 

(ii) Đề xuất các nội dung và tiêu chí phù hợp để đánh giá phát triển NNL 

QLĐH và các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may 

Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành khi chuyển đổi phương thức sản xuất 

CMT, FOB sang ODM. 

(iii) Đề xuất nhóm nhân tố khách quan và nhóm nhân tố chủ quan chủ yếu ảnh 

hưởng đến phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng trong doanh nghiệp may. 
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5.2. Những đóng góp mới về mặt thực tiễn 

(i) Đánh giá thực trạng phát triển NNL QLĐH và các hoạt động chủ yếu phát 

triển NNL QLĐH trên cơ sở các nội dung và tiêu chí đề xuất. 

(ii) Đề xuất giải pháp và khuyến nghị hữu ích để phát triển NNL QLĐH khi 

chuyển đổi phương thức sản xuất CMT, FOB sang ODM, đáp ứng được nhu cầu 

phát triển của ngành may Việt Nam; 

Đồng thời, luận án đã đề xuất mô hình hồi quy dự báo số lượng nhân lực 

quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam; 

Ngoài ra, trong giải pháp đào tạo liên ngành, luận án đã xây dựng mô hình 

chuẩn đầu ra nhân lực quản lý đơn hàng nhằm định hướng cho quá trình đào tạo 

NNL QLĐH, đảm bảo liên ngành.  

(iii) Kết quả nghiên cứu của Luận án có giá trị tham khảo tốt đối với ngành 

may Việt Nam, các doanh nghiệp may Việt Nam, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực 

cho ngành may, các cá nhân có mong muốn trở thành nhân lực quản lý đơn hàng 

chuyên nghiệp cho phương thức sản xuất ODM, góp phần nâng cao giá trị gia tăng 

cho sản phẩm may Việt Nam. 

6. Kết cấu luận án  

Ngoài lời mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ 

lục, luận án được kết cấu gồm 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài và 

phương pháp nghiên cứu. 

Chương 2. Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng trong 

các doanh nghiệp may. 

Chương 3. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam. 

Chương 4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam. 
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc có liên quan đến 

đề tài  

1.1.1. Các nghiên cứu về nguồn nhân lực 

Robert J. Barro (1992); Erik, C,; Bert, M.; Ate, N.; Bert, S. & MARC, V.D.S 

(2005); Adeyemi, O. Ogunade (2011), cho thấy, nguồn nhân lực có vai trò quan 

trọng, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia. 

Milton Freidman, Simon Kuznet, Gary Becker, L.Nadler và Z.Nadler (1990), 

M.Marquardt và D.Engel (1993), D.Beg, S.Fisher và R.Donbush (1997), Nicholas 

Henry (1996), Stivastata (1997), George T.Milkovich và John W.Boudreau (1997), 

George T.Milkovich và John W.Boudreau (2000), Nicholas Henry (2001), Zorlu 

Senyucel (2009); Phạm Minh Hạc (1996), Nguyễn Tiệp (2008), Trần Xuân Cầu, 

Mai Quốc Chánh (2008), Bùi Văn Nhơn (2006), Nguyễn Ngọc Quân và Nguyễn 

Vân Điềm (2012) đã cung cấp lý luận và phương pháp luận về nguồn nhân lực.  

1.1.2. Các nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực  

Richard A. Swanson, Elwood F. Holton III (2008), Richard A. Swanson, 

Elwood F. Holton III (2011) cho thấy, tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực có 

tính chất quyết định đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

Harbison và Myers (1964), Craig (1976), Garavan (1991), Stewart và Mc 

Goldrick (1996), Armstrong (1999), Yoshihara Kunio (1999), Gourlay (2000), 

Nyhan (2002), ESC Toulouse (2002), Jerry W. Gilley (2002), Slotte et al (2004), 

Bibhuti Bhusan Mahapatro (2010); Bùi Văn Nhơn (2006), Trần Xuân Cầu (2008), 

Nguyễn Ngọc Quân và Nguyễn Vân Điềm (2012) đã cung cấp lý luận và phương 

pháp luận về phát triển nguồn nhân lực. 

1.1.2.1. Các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước 

 Về nội dung phát triển nguồn nhân lực 

Nguyễn Thị Thanh Quý (2016), Phạm Văn Sơn (2018), Nguyễn Thị Lan Anh 

(2012), Nguyễn Thanh Vũ (2015), trên cơ sở kế thừa và kết hợp (Vũ Bá Thể, 2005; Bùi 

Văn Nhơn, 2006; Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh, 2008), Vũ Hải Yến (2011), Võ 

Thị Kim Loan (2015).   
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 Về nhân tố (yếu tố) ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 

Nguyễn Giác Trí (2015), Võ Thị Kim Loan (2015), Nguyễn Thị Thanh Quý 

(2016), Vũ Văn Viện (2017). 

 Các hoạt động (công cụ) phát triển nguồn nhân lực 

Lê Thị Mỹ Linh (2009), Trần Thị Nhung và Nguyễn Duy Dũng (2005), 

Nguyễn Giác Trí (2015), Nguyễn Ngọc Quân và Nguyễn Vân Điềm (2012), Nguyễn 

Thế Phong (2010), Nguyễn Thị Thanh Quý (2016).  

1.1.2.2. Các công trình nghiên cứu của các tác giả trên thế giới 

John P Wilson (2005), Jim Stewart and Graham Beaver (2004), Gary Dessler 

(2007), Sharon Amtrong (2010), Ann Gilley, Jelly W. Gilley, Scott A. Quatro, 

Pamela Dixon (2009), Michael Armstrong (2009), Robert L. Mathis & John H. 

Jackson (2010), BB. Mahapatro (2010). 

1.1.3. Các nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực ngành may  

1.1.3.1. Các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước 

Nguyễn Thị Bích Thu (2008), Phạm Xuân Thu (2015), Nguyễn Thanh Vũ 

(2015), Nguyễn Thị Thanh Thảo (2018), Phạm Minh Phương (2013), Nguyễn Vân 

Thùy Anh (2014). 

1.1.3.2. Các công trình nghiên cứu của các tác giả trên thế giới 

Malatest Human Resource Advisory Council (2010); National Skill 

Development Corporation (2010); Annil G.Lohar & Gopal K.Bide (2013), Liu 

Xiang & Xing Zhenzhen (2009). 

1.1.4. Các nghiên cứu về NNL QLĐH và  phát triển NNL QLĐH 

1.1.4.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 

Đỗ Thị Đông (2011); Đặng Thị Tuyết Nhung, Đinh Công Khải; Hà Văn Hộ 

(2012); Nguyễn Mạnh Hùng; Tập đoàn Dệt May Việt Nam (2013); Hoàng Xuân 

Hiệp (2013); Hoàng Xuân Hiệp (2016). 

1.1.4.2. Các công trình nghiên cứu trên thế giới 

Bui Van Tot (2014), Goto Kenta (2007); Kamruzzaman, Md (2012); Dr. 

Archana Gandhi, Dr. Sunil Sharma (2014); Puskar kumar singh (2015); Prashant G. 

Khandalkar và Sangita Rawal; Neelam Agarwall Srivastava, Dr. Anandita TRR 

Chatterjii, Radhika Ahlawat (2016) .   
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1.2. Khoảng trống nghiên cứu 

Về nội dung phát triển nguồn nhân lực: chưa đề cập nghiên cứu nội dung cụ 

thể về phát triển nguồn nhân lực đặc thù của ngành trong doanh nghiệp may Việt 

Nam, NNL QLĐH, nhằm đáp ứng xu hướng nâng cấp chức năng trong chuỗi giá trị 

may mặc toàn cầu khi chuyển đổi phương thức sản xuất CMT, FOB sang ODM. 

Trong đó, nội dung về chất lượng nguồn nhân lực: chưa có nghiên cứu đưa ra 

tiêu chí đo lường, đánh giá chất lượng NNL QLĐH gắn với đặc điểm riêng biệt của 

khách thể nghiên cứu.  

Về các hoạt động phát triển nguồn nhân lực: ngoài tập trung vào hoạt động đào 

tạo, đây là hoạt động tác động trực tiếp đến phát triển nguồn nhân lực, cần phối hợp 

nghiên cứu các hoạt động hỗ trợ khác phù hợp, có tác động gián tiếp đến phát triển 

nguồn nhân lực nhằm thực hiện chức năng “thu hút” và “duy trì” nguồn nhân lực. 

Về các nhân tố (yếu tố) ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực: chưa có 

nghiên cứu các nhân tố (yếu tố) ảnh hưởng đến phát triển khách thể nghiên cứu đặc 

thù của ngành là NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may Việt Nam, phù hợp với đặc 

điểm của ngành may Việt Nam, nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi phương thức 

sản xuất của ngành may trong tương lai. 

Như vậy, trong giới hạn tìm kiếm tài liệu và hướng nghiên cứu của luận án, 

hiện chưa thấy công trình nghiên cứu hoàn chỉnh nào về lý thuyết phát triển nguồn 

nhân lực cụ thể cho doanh nghiệp ngành may như: NNL QLĐH, phát triển NNL 

QLĐH trong các doanh nghiệp may Việt Nam đáp ứng xu hướng nâng cấp ngành 

may của quốc gia trong chuỗi giá trị may mặc toàn cầu khi chuyển đổi phương thức 

sản xuất CMT, FOB sang ODM.  

1.3. Mô hình nghiên cứu 

Khoảng trống nghiên cứu xác định được sẽ là cơ sở để nghiên cứu sinh lựa 

chọn vấn đề nghiên cứu có tính kế thừa, đồng thời, triển khai các vấn đề chưa được 

nghiên cứu, cần được tiếp tục nghiên cứu để phù hợp với khách thể nghiên cứu mới. 

Và được khái quát hóa tại mô hình nghiên cứu. 

1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

1.4.1. Phương pháp thống kê 

Luận án sử dụng nguồn số liệu thống kê từ: Tổng cục thống kê,  Hiệp hội Dệt 

May Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Đồng thời, luận án cũng kế thừa tài 



 8 

liệu thứ cấp có liên quan đến nội dung nghiên cứu để xây dựng tổng quan nghiên 

cứu, phân tích thực trạng làm căn cứ đề xuất giải pháp nhằm phát triển NNL QLĐH 

tại các doanh nghiệp may Việt Nam. 

1.4.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp 

 Luận án sử dụng để làm sáng tỏ những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, 

đồng thời tổng hợp những vấn đề đã phân tích để rút ra những luận điểm mới, có 

giá trị về phát triển NNL QLĐH cho các doanh nghiệp may. 

1.4.3. Phương pháp so sánh 

Luận án sử dụng để thấy rõ những điểm đặc trưng riêng biệt của các doanh 

nghiệp may Việt Nam trong phát triển NNL QLĐH, đồng thời lấy đó làm căn cứ 

để đưa ra những giải pháp nhằm phát triển NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may 

Việt Nam. 

1.4.4. Phương pháp chuyên gia 

 Phương pháp góp phần làm sáng tỏ hơn các nội dung nghiên cứu, đồng thời, 

ý kiến của các chuyên gia rất có ý nghĩa trong xây dựng cơ sở lý luận, đánh giá thực 

trạng làm căn cứ đề xuất giải pháp phát triển NNL QLĐH cho các doanh nghiệp 

may Việt Nam, đặc biệt theo phương thức sản xuất ODM.  

1.4.5. Phương pháp quan sát 

Quan sát có chủ định một số công ty may Việt Nam điển hình theo các 

phương thức sản xuất, trong đó, có phương thức sản xuất ODM; nhân lực quản lý 

đơn hàng chuyên nghiệp; kinh nghiệm điển hình nhằm thu thập thông tin phục vụ 

đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển NNL QLĐH cho các doanh 

nghiệp may Việt Nam đáp ứng phương thức sản xuất ODM. 

1.4.6. Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi  

Xây dựng bộ câu hỏi khảo sát nhằm thu thập ý kiến liên quan đến nội dung 

thực trạng và giải pháp phát triển NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may Việt Nam; 

đồng thời phương pháp làm rõ về: lựa chọn doanh nghiệp khảo sát; đối tượng khảo 

sát; mẫu nghiên cứu; cách thức tiến hành khảo sát; phương pháp xử lý và phân tích 

dữ liệu khảo sát. 
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CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY 

2.1. Một số khái niệm cơ bản 

2.1.1. Nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực doanh nghiệp là toàn bộ những người lao động tham gia vào 

quá trình lao động trong các doanh nghiệp, được biểu hiện qua số lượng, chất 

lượng, cơ cấu của họ, trong đó, tổng hợp các tiêu chí về chất lượng bao gồm: trí lực, 

thể lực và tâm lực thuộc khả năng lao động của bản thân mỗi người lao động, vì 

mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và xu hướng phát triển của ngành. 

2.1.2. Nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Nguồn nhân lực quản lý đơn hàng là toàn bộ những nhân lực tham gia vào 

quá trình quản lý đơn hàng trong các doanh nghiệp may, được biểu hiện qua số 

lượng, chất lượng, cơ cấu của họ, trong đó, tổng hợp các tiêu chí về chất lượng bao 

gồm: trí lực, thể lực và tâm lực của nhân lực quản lý đơn hàng, vì mục tiêu phát 

triển của các doanh nghiệp may Việt Nam và xu hướng phát triển của ngành may 

Việt Nam. 

2.1.3. Phát triển nguồn nhân lực 

Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là quá trình gia tăng về số 

lượng, cải thiện hợp lý cơ cấu, đảm bảo về chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 

bao gồm: trí lực, thể lực và tâm lực thông qua thực hiện các chính sách và giải pháp 

thu hút, duy trì và đào tạo nguồn nhân lực, vì mục tiêu phát triển của doanh nghiệp 

và xu hướng phát triển của ngành. 

2.1.4. Phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt 

Nam là quá trình thực hiện tổng thể các chính sách và giải pháp thu hút, duy trì và đào 

tạo nguồn nhân lực quản lý đơn hàng nhằm gia tăng về số lượng, cải thiện hợp lý cơ 

cấu, đảm bảo về chất lượng nguồn nhân lực quản lý đơn hàng trên cả ba phương diện: 

trí lực, thể lực và tâm lực, đáp ứng xu hướng chuyển đổi của các doanh nghiệp may 

sang phương thức sản xuất cao hơn trong chuỗi giá trị may mặc toàn cầu, vì mục tiêu 

phát triển của các doanh nghiệp may Việt Nam và phù hợp với xu hướng phát triển của 

ngành may Việt Nam.
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2.2. Đặc điểm chuyển đổi các phƣơng thức sản xuất trong ngành may và nhiệm 

vụ của nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Trong phạm vi nghiên cứu phát triển NNL QLĐH đáp ứng xu hướng chuyển 

đổi phương thức sản xuất CMT, FOB sang ODM, khi xem xét các phương thức sản 

xuất chủ yếu: CMT, FOB và ODM, mỗi phương thức sản xuất sẽ có đặc điểm chung 

và những đặc điểm riêng. Đồng thời, khi gắn với xu hướng chuyển đổi phương thức 

sản xuất, nhiệm vụ của NNL QLĐH sẽ được bổ sung thêm các nhiệm vụ, cụ thể: 

2.2.1. Phương thức sản xuất CMT và nhiệm vụ của nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

 CMT  là phương thức người mua cung cấp cho doanh nghiệp gia công toàn 

bộ đầu vào để sản xuất sản phẩm bao gồm nguyên liệu, vận chuyển, mẫu thiết kế và 

các yêu cầu cụ thể; các nhà sản xuất chỉ thực hiện cắt, may và hoàn thiện sản phẩm. 

Đối với phương thức sản xuất CMT, các doanh nghiệp may chỉ thực hiện công đoạn 

sản xuất gia công, NNL QLĐH thực hiện các nghiệp vụ: tiếp nhận đơn hàng từ 

khách hàng, cân đối nguyên phụ liệu, quản lý mẫu, theo dõi tiến độ sản xuất, thực 

hiện các thủ tục giao hàng và quyết toán đơn hàng.  

2.2.2. Phương thức sản xuất FOB và nhiệm vụ của nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

 FOB là phương thức các doanh nghiệp may chủ động tham gia vào quá 

trình sản xuất, từ việc mua nguyên liệu đến cho ra sản phẩm cuối cùng. So với 

CMT, FOB cấp 1, NNL QLĐH sẽ thực hiện thêm các nghiệp vụ có liên quan đến: 

tiếp nhận thông tin đặt hàng từ phía khách hàng; nghiệp vụ về đặt hàng, làm hợp 

đồng và nhập khẩu nguyên phụ liệu; kiểm tra chất lượng nguyên liệu, phụ liệu may 

nhập khẩu; nghiệp vụ liên quan đến thanh toán quốc tế, mua nguyên liệu và giao 

thành phẩm. Và phương thức sản xuất FOB cấp 2 sẽ tương tự như  FOB cấp độ 1 và 

NNL QLĐH sẽ thực hiện thêm các nghiệp vụ có liên quan đến thông tin về năng lực 

của các nhà cung ứng nguyên phụ liệu như: số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng, 

giá cả. 

2.2.3. Phương thức sản xuất ODM và nhiệm vụ của nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

 ODM là phương thức sản xuất bao gồm khâu thiết kế và cả quá trình sản 

xuất từ thu mua vải và nguyên phụ liệu, cắt, may, hoàn tất, đóng gói và vận chuyển. 

So với FOB, ODM sẽ tương tự như FOB, NNL QLĐH sẽ thực hiện thêm các 

nghiệp vụ có liên quan đến truyền tải thông tin về mẫu thiết kế, làm giá và chào 

bán sản phẩm đến khách hàng. 
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2.3. Nội dung phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng trong các doanh 

nghiệp may  

2.3.1. Phát triển về số lượng nguồn nhân lực quản lý đơn hàng đáp ứng xu 

hướng chuyển đổi phương thức sản xuất 

 Phát triển về số lượng NNL QLĐH là quá trình gia tăng về số lượng của NNL 

QLĐH tại các doanh nghiệp may Việt Nam đáp ứng xu hướng chuyển đổi phương 

thức sản xuất: CMT, FOB sang ODM. Được thể hiện cụ thể qua các tiêu chí: số 

lượng NNL QLĐH hiện tại; nhu cầu số lượng NNL QLĐH trong tương lai. 

2.3.2. Phát triển về cơ cấu nguồn nhân lực quản lý đơn hàng đáp ứng xu hướng 

chuyển đổi phương thức sản xuất  

 Phát triển về cơ cấu NNL QLĐH là quá trình cải thiện hợp lý cơ cấu của NNL 

QLĐH tại các doanh nghiệp may Việt Nam đáp ứng xu hướng chuyển đổi phương 

thức sản xuất: CMT, FOB sang ODM. Được thể hiện cụ thể qua các tiêu chí: Cơ cấu 

NNL QLĐH chiếm trong tổng số lao động tại các doanh nghiệp may; cơ cấu 

NNL QLĐH xét theo: giới tính, tuổi, vị trí công tác, thâm niên công tác, trình độ 

được đào tạo trong tổng số NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may.  

2.3.3. Phát triển về chất lượng nguồn nhân lực quản lý đơn hàng đáp ứng xu 

hướng chuyển đổi phương thức sản xuất 

 Phát triển về chất lượng NNL QLĐH là quá trình đảm bảo về chất lượng trên 

cả 3 phương diện trí lực, thể lực và tâm lực của NNL QLĐH tại các doanh nghiệp 

may Việt Nam đáp ứng xu hướng chuyển đổi phương thức sản xuất: CMT, FOB sang 

ODM. Nội dung bao gồm: 

 Phát triển trí lực 

Hoàn thiện và nâng cao trình độ chuyên môn của nhân lực quản lý đơn hàng 

được đánh giá thông qua tiêu chí: mức độ phù hợp của ngành/chuyên ngành đào tạo 

với tiêu chuẩn công việc; mức độ kiến thức chuyên môn của NNL QLĐH ở hiện tại 

với đáp ứng phương thức sản xuất ODM; mức độ kỹ năng nghiệp vụ của NNL 

QLĐH ở hiện tại với đáp ứng phương thức sản xuất ODM. 

Hoàn thiện và gia tăng kinh nghiệm nghề nghiệp của nhân lực quản lý đơn 

hàng được thể hiện qua tiêu chí: kinh nghiệm nghề nghiệp của NNL QLĐH.  

 Phát triển thể lực 

Tiêu chí đảm bảo sức khỏe về thể chất để công tác/làm việc theo quy định của 

Bộ Y tế; tiêu chí đảm bảo sức khỏe về tinh thần để công tác/làm việc. 
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 Phát triển tâm lực 

Phát triển tâm lực của NNL QLĐH được thể hiện qua tiêu chí: mức độ tự 

nhận thức tầm quan trọng về thái độ của NNL QLĐH với công việc, với đồng 

nghiệp, với khách hàng; mức độ đánh giá của doanh nghiệp về thái độ của NNL 

QLĐH, bao gồm: thái độ với công việc, với đồng nghiệp, với khách hàng. 

2.4. Các hoạt động chủ yếu phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng các 

trong doanh nghiệp may 

2.4.1. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Được thể hiện qua các tiêu chí: thông tin về số lượng NNL QLĐH trong kế 

hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; thông tin yêu cầu về chất lượng NNL QLĐH 

trong kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân 

lực của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến số lượng, cơ cấu, chất lượng NNL QLĐH 

tại các doanh nghiệp may và phát triển NNL QLĐH trong tương lai. 

2.4.2. Tuyển dụng gắn với chính sách thu hút nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Được thể hiện qua các tiêu chí: nguồn tuyển dụng; tiêu chuẩn tuyển chọn; 

bản mô tả công việc của NNL QLĐH; quy trình tuyển chọn; số lượng tuyển dụng 

theo kế hoạch; yêu cầu chất lượng tuyển dụng theo kế hoạch; thông tin cung cấp về 

chính sách thu hút trong tuyển dụng. Hoạt động tuyển dụng và chính sách thu hút 

nguồn nhân lực của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến số lượng, cơ cấu, chất lượng (trí 

lực, thể lực về thể chất) NNL QLĐH đầu vào của doanh nghiệp may và phát triển 

NNL QLĐH trong tương lai. 

2.4.3. Bố trí sử dụng, tạo động lực lao động cho nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Được thể hiện qua các tiêu chí: NNL QLĐH làm việc đúng chuyên môn; 

NNL QLĐH làm việc có chuyên môn gần; chính sách khuyến khích tài chính; chính 

sách khuyến khích phi tài chính. Hoạt động bố trí sử dụng và chính sách tạo động 

lực là hoạt động có ảnh hưởng đến số lượng, cơ cấu, thể lực về tinh thần và tâm lực 

trong phát triển NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may. 

2.4.4. Đào tạo nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Được thể hiện qua các tiêu chí: chính sách đào tạo, phát triển NNL QLĐH; 

kế hoạch đào tạo; chương trình đào tạo liên ngành; đội ngũ giảng viên đào tạo liên 

ngành; tổ chức/thực hiện đào tạo; đánh giá kết quả đào tạo. Hoạt động đào tạo có 

ảnh hưởng đến cơ cấu (trình độ chuyên môn) và chất lượng (trí lực và tâm lực) 

trong phát triển NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may. 
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2.5. Các nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực quản lý 

đơn hàng trong doanh nghiệp may 

2.5.1. Các nhân tố khách quan 

 Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành và các cơ sở đào tạo  

 Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

 Phát triển khoa học công nghệ 

 Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp may trong ngành 

2.5.2. Các nhân tố chủ quan 

 Chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

 Quy mô doanh nghiệp và đặc điểm sản xuất kinh doanh 

 Khả năng tài chính của doanh nghiệp. 

 Chính sách và giải pháp phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp 

2.6. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nƣớc và rút ra bài học phát triển 

nguồn nhân lực quản lý đơn hàng cho các doanh nghiệp may Việt Nam 

Nghiên cứu kinh nghiệm từ Ấn Độ và Hồng Kông. Qua đó, rút ra bài học 

phát triển NNL QLĐH cho các doanh nghiệp may Việt Nam: 

Thứ nhất, NNL QLĐH cần có kiến thức và kỹ năng tổng hợp, do đó, doanh 

nghiệp cần đầu tư cho chính sách đào tạo nhằm phát triển các nguồn nhân lực mới/đặc 

thù, trong đó có NNL QLĐH đáp ứng xu hướng chuyển đổi phương thức sản xuất 

CMT, FOB sang ODM. 

Thứ hai, cần có sự liên kết đào tạo giữa các doanh nghiệp may và cơ sở đào 

tạo để trang bị kiến thức và kỹ năng thực tiễn, đặc biệt, nhằm đáp ứng xu hướng 

phát triển mới của ngành. 

 Thứ ba, các doanh nghiệp may Việt Nam cần làm tốt công tác đào tạo, công 

tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực, đặc biệt, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực mới, 

công tác tuyển dụng cho phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 

 Thứ tư, các doanh nghiệp may ngoài sự nỗ lực, chủ động từ phía doanh 

nghiệp, cần phối hợp và nhận sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ công thương, Hiệp hội 

Dệt May Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông qua các chính sách đầu tư 

cho phát triển NNL, đặc biệt, phát triển NNL mới trong chiến lược phát triển ngành. 

 



 14 

CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM 

3.1. Tổng quan về các doanh nghiệp may Việt Nam 

Các doanh nghiệp may Việt Nam đã có những đóng góp vào sự phát triển của 

ngành may Việt Nam  và đóng góp tích cực vào sự phát triển của toàn ngành dệt may 

Việt Nam.  

Thứ nhất, về số lượng doanh nghiệp may và lao động 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê, số lượng doanh nghiệp may 

tăng mạnh; phần lớn doanh nghiệp may là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; các doanh 

nghiệp may Việt Nam đã có đóng góp lớn trong việc tạo công ăn việc làm cho 

người lao động.  

Thứ hai, về xuất khẩu may mặc 

Xuất khẩu may mặc chiếm tỷ trọng lớn khoảng 80% trong tổng kim ngạch 

xuất khẩu dệt may của Việt Nam. Với mặt hàng xuất khẩu như: sản xuất áo thun, áo 

jacket, quần, quần áo trẻ em, áo sơ mi, váy… đều tăng trưởng mạnh, với các thị 

trường xuất khẩu chính là: USA, EU, Japan, Korea, ASEAN, China. Năm 2018 là 

năm thành công đối với hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam, ngành 

vươn lên nằm trong nhóm 3 nước xuất khẩu dệt may cao nhất thế giới. 

Tuy nhiên, thực tế ở Việt Nam, 65% các doanh nghiệp sản xuất theo phương 

thức sản xuất gia công thuần túy CMT, khâu có giá trị gia tăng nhỏ nhất trong chuỗi 

giá trị toàn cầu. Để tạo giá trị gia tăng cao hơn, ngành và các  may Việt Nam đang 

dịch chuyển từ phương thức sản xuất CMT sang FOB hướng tới ODM và cao nhất 

là OBM.  

3.2. Khái quát phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh 

nghiệp may Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018 

3.2.1. Về số lượng  

Thứ nhất, về số lượng NNL QLĐH hiện tại: Trong 5 năm 2014 - 2018, số 

lượng NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may có xu hướng tăng, với tốc độ các năm 

tăng so với năm 2014.  

Thứ hai, về nhu cầu số lượng NNL QLĐH trong tương lai: Số lượng tuyển 

dụng NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may trong 5 năm 2014 - 2018 đã tăng hàng 

năm. Đồng thời, nhu cầu tuyển thêm NNL QLĐH trong tương lai, theo kế hoạch 

ngắn và trung hạn (1-3 năm) của các doanh nghiệp may tiếp tục có nhu cầu tuyển 

thêm và nhu cầu có xu hướng tăng. 
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3.2.2. Về cơ cấu  

Thứ nhất, cơ cấu NNL QLĐH chiếm trong tổng số lao động tại doanh 
nghiệp may.  

(i) Nếu xét theo phương thức sản xuất: các doanh nghiệp may đang áp dụng 

phương thức CMT có cơ cấu trung bình 0,5%; áp dụng phương thức FOB có cơ cấu 
trung bình >0,5% -1%; áp dụng phương thức ODM có cơ cấu trung bình >1% -2%.  

(ii) Nếu xét theo quy mô lao động trong doanh nghiệp: với các doanh nghiệp 

may khảo sát là doanh nghiệp may có quy mô vừa và lớn, giai đoạn 2014 - 2018, tỷ 
trọng bình quân từ 0,69 đến 0,89%.  

Thứ hai, cơ cấu NNL QLĐH xét theo: giới tính, tuổi, vị trí công tác, thâm 

niên công tác, trình độ được đào tạo.   

Nếu xét theo giới tính: NNL QLĐH chủ yếu là nữ giới (trung bình giai đoạn 
2014 - 2018 có 66% nữ giới và 34% nam giới). 

Nếu xét theo tuổi: NNL QLĐH, trung bình giai đoạn 2014 - 2018 thuộc nhóm 

thanh niên (dưới 30 tuổi) chiếm 46%; nhóm trung niên (tuổi từ 30 - 45 tuổi) chiếm 
47%; nhóm lớn tuổi (trên 45 tuổi) chiếm 7%. 

Nếu xét theo vị trí công tác: bình quân giai đoạn 2014 - 2018, NNL QLĐH 

với tỷ lệ cơ cấu 01-10-40 đến 60. 

Nếu xét theo thâm niên công tác trong lĩnh vực quản lý đơn hàng: trung bình 

giai đoạn 2014 - 2018, NNL QLĐH có 51% có thâm niên dưới 5 năm, 26 % có 

thâm niên từ 5 - 9 năm, 18% có thâm niên từ 10 - 20 năm và 5% có thâm niên trên 
20 năm.  

Nếu xét theo trình độ được đào tạo: trung bình giai đoạn 2014 - 2018, NNL 

QLĐH có 11% trình độ trung cấp, 12% trình độ cao đẳng, 76% trình độ đại học, 1% 
được đào tạo trình độ sau đại học. 

3.2.3. Về chất lượng  

3.2.3.1. Phát triển trí lực  

 Phát triển trí lực nguồn nhân lực quản lý đơn hàng là quá trình hoàn thiện và 
nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân lực quản lý đơn hàng. 

Thứ nhất, về mức độ phù hợp của ngành/chuyên ngành đào tạo với tiêu 

chuẩn công việc: Đa số NNL QLĐH có chuyên ngành đào tạo chưa đúng với 
chuyên ngành của chuyên môn đang đảm nhận.  

Thứ hai, về mức độ kiến thức chuyên môn của nguồn nhân lực quản lý đơn 

hàng ở hiện tại với đáp ứng phương thức sản xuất ODM: Ngoài các mã kiến thức được 

đánh giá “hiểu biết khá”, phần lớn được đánh giá “đủ kiến thức ở mức trung bình”.  

Thứ ba, về mức độ kỹ năng nghiệp vụ của nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

ở hiện tại với đáp ứng phương thức sản xuất ODM: Đa số các mã kỹ năng được 

đánh giá “vận dụng khá”, còn một số kỹ năng được đánh giá “biết vận dụng ở mức 
trung bình”.  
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 Phát triển trí lực nguồn nhân lực quản lý đơn hàng là quá trình làm giàu 

kinh nghiệm nghề nghiệp của nhân lực quản lý đơn hàng: 49% NNL QLĐH làm 

đúng chuyên môn trong lĩnh vực quản lý đơn hàng với bề dầy kinh nghiệm nghề 

nghiệp khá dài (từ 5 - 20 năm). Bên cạnh đó, còn 51% NNL QLĐH với kinh 

nghiệm nghề nghiệp dưới 5 năm. 

3.2.3.2. Phát triển thể lực 

Sức khỏe về thể chất và tinh thần: được đánh giá có đảm bảo điều kiện về 

sức khỏe để đảm nhận công việc quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may. 

3.2.3.3. Phát triển tâm lực  

Thứ nhất, về mức độ tự nhận thức tầm quan trọng về thái độ của nhân lực 

quản lý đơn hàng: NNL QLĐH có nhận thức cao về tầm quan trọng của thái độ 

trong thực hiện công việc nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi phương thức sản 

xuất CMT, FOB sang ODM. 

Thứ hai, về mức độ đánh giá của doanh nghiệp về thái độ của nguồn nhân 

lực quản lý đơn hàng: ngoài các mã thái độ được đánh giá “tốt”, còn một số mã 

được đánh giá “khá”.  

3.3. Thực trạng các hoạt động chủ yếu phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn 

hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam 

3.3.1. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Các doanh nghiệp may đã chủ động lập kế hoạch về số lượng nguồn nhân lực 

doanh nghiệp nói chung và nhân lực quản lý đơn hàng nói riêng, tuy nhiên, chủ yếu 

lập kế hoạch trong ngắn hạn và trung hạn. Đồng thời, chưa dự báo nguồn nhân lực 

trong dài hạn đảm bảo căn cứ khoa học. Các doanh nghiệp may còn bị động trong 

công tác lập kế hoạch về chất lượng do nguồn tuyển dụng – yếu tố khách quan từ 

bên ngoài tác động. 

3.3.2. Tuyển dụng gắn với chính sách thu hút nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Nguồn tuyển dụng của doanh nghiệp may rất đa dạng. Tuy nhiên, doanh 

nghiệp may chưa khai thác nhiều nguồn tuyển dụng thông qua tuyển chọn trực tiếp 

tại các trường đào tạo. 

Công tác tuyển dụng: Đa số các doanh nghiệp may có xây dựng tiêu chuẩn 

tuyển chọn, có bản mô tả công việc cho vị trí công việc khi tuyển dụng và sử dụng 

với thông tin cung cấp đảm bảo các yếu tố cơ bản. Qui trình tuyển dụng có bao gồm 

các bước chủ yếu. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp may chưa tiến hành 

thi/kiểm tra để đánh giá năng lực ứng viên khi tuyển dụng. Còn 20,5% doanh 
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nghiệp may chưa xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn và 13,6% doanh nghiệp may chưa 

có bản mô tả công việc cho vị trí công việc khi tuyển dụng và sử dụng. 

Về số lượng tuyển dụng: Nếu các nhà tuyển dụng tại các doanh nghiệp may 

đưa ra yêu cầu tốt nghiệp đại học, cao đẳng đơn ngành/chuyên ngành thì công tác 

tuyển dụng tại các doanh nghiệp may có đảm bảo về mặt số lượng theo kế hoạch 

tuyển dụng đã đề ra. 

Về chất lượng tuyển dụng: Chất lượng nhân lực được đánh giá đáp ứng được 

một phần yêu cầu công việc vì đối với NNL QLĐH được tuyển tốt nghiệp đơn 

ngành/chuyên ngành gần, doanh nghiệp thường phải đào tạo/bồi dưỡng thêm về 

nghiệp vụ sau tuyển dụng. 

Chính sách thu hút nhân lực: Các doanh nghiệp may có cung cấp các thông 

tin về lương và các chính sách phúc lợi cơ bản trong thông tin tuyển dụng. Tuy 

nhiên, các chính sách thu hút cung cấp chưa có sự khác biệt lớn so với các vị trí 

công việc gián tiếp khác cần tuyển của các doanh nghiệp may. Ngoài ra, vẫn còn 

36,4% doanh nghiệp trả lời chưa có chính sách hấp dẫn để thu hút nhân lực trong 

công tác tuyển dụng. 

3.3.3. Bố trí sử dụng, tạo động lực lao động cho nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Bố trí sử dụng 

NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may Việt Nam đa số được bố trí công việc 

có ngành/chuyên ngành gần với ngành/chuyên ngành quản lý đơn hàng khi công tác 

tại vị trí quản lý đơn hàng: Có 11,6% NNL QLĐH làm việc đúng chuyên môn đào 

tạo quản lý đơn hàng và 89,4% NNL QLĐH làm việc có chuyên môn gần.  

Tạo động lực 

- Các doanh nghiệp may có quan tâm đến chính sách tạo động lực thông qua 

hình thức khuyến khích tài chính: tiền lương, thưởng và các chương trình phúc lợi. 

Tuy nhiên, chính sách phúc lợi dành cho NNL QLĐH chưa có nhiều sự khác biệt so 

với nguồn nhân lực gián tiếp khác trong doanh nghiệp. 

- Các doanh nghiệp may có quan tâm đến các hình thức khuyến khích phi tài 

chính, tạo động lực về tinh thần cho NNL QLĐH. Tuy nhiên, về môi trường làm 

việc; thời gian làm việc và nghỉ ngơi là nội dung cần quan tâm.  

3.3.4. Đào tạo nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Các doanh nghiệp may có quan tâm đến hoạt động đào tạo nhằm phát triển 

nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. NNL QLĐH được doanh nghiệp cử đi đào tạo/ 

bồi dưỡng chủ yếu là đào tạo đơn ngành. 
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Về xây dựng kế hoạch đào tạo: Các doanh nghiệp may có xây dựng kế hoạch 

đào tạo hàng năm nhưng chưa nhiều doanh nghiệp xây dựng kế hoạch dài trên 1 năm. 

Về chương trình đào tạo: Với 2 hình thức chủ yếu mà các doanh nghiệp may 

đang áp dụng: đào tạo tại chỗ theo hình thức kèm cặp và đào tạo theo hình thức gửi đi 

đào tạo tại các trường chính quy, doanh nghiệp thường không xây dựng chương trình 

đào tạo. Tuy nhiên, với hình thức đào tạo mời giảng viên bên ngoài về đào tạo mà 

các doanh nghiệp chưa áp dụng nhiều, các doanh nghiệp may sẽ được chủ động đặt 

hàng chương trình đào tạo tới các cơ sở đào tạo.  

Về lựa chọn đội ngũ giảng viên: Với hình thức đào tạo tại chỗ theo hình thức 

kèm cặp, doanh nghiệp sẽ chủ động cử những người có kinh nghiệm hướng dẫn công 

việc. Tuy nhiên, với hình thức đào tạo theo hình thức gửi đi đào tạo tại các trường đào 

tạo hay hình thức mời giảng viên bên ngoài về đào tạo các doanh nghiệp may chưa chủ 

động đưa ra yêu cầu tiêu chuẩn làm căn cứ để lựa chọn giảng viên. 

Về tổ chức/ thực hiện đào tạo: Các doanh nghiệp may tổ chức đào tạo áp 

dụng đối với hình thức đào tạo tại chỗ theo hình thức kèm cặp hoặc mời giảng viên 

bên ngoài về đào tạo; thực hiện đào tạo đối với hình thức gửi đi đào tạo tại các 

trường đào tạo. NNL QLĐH hoàn thành các chương trình/ khóa đào tạo do doanh 

nghiệp tổ chức hoặc cử đi đào tạo. 

Về đánh giá kết quả đào tạo: Đào tạo tại chỗ theo hình thức kèm cặp, kết 

quả đào tạo được đánh giá thông qua kỹ năng thực hành nghiệp vụ của NNL 

QLĐH tại vị trí được phân công công tác. Đào tạo theo hình thức gửi đi đào tạo tại 

các trường đào tạo và mời giảng viên bên ngoài về đào tạo, cả cơ sở đào tạo và 

doanh nghiệp may chưa chú trọng về đánh giá kết quả sau đào tạo với sử dụng.  

3.4. Thực trạng các nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực 

quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam 

3.4.1. Các nhân tố khách quan 

 Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành và các cơ sở đào tạo  

 Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

 Phát triển khoa học công nghệ 

 Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp may trong ngành 

3.4.2. Các nhân tố chủ quan 

 Chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
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 Quy mô doanh nghiệp và đặc điểm sản xuất kinh doanh 

 Khả năng tài chính của doanh nghiệp. 

3.5. Đánh giá chung về phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam 

3.5.1. Những mặt đạt được  

Về cơ cấu nguồn nhân lực quản lý đơn hàng: xét về cơ cấu trình độ đào tạo, 

NNL QLĐH có trình độ đào tạo cao; xét về giới tính và tuổi được đánh giá phù hợp 

với đặc thù ngành may; xét về cơ cấu vị trí công tác được đánh giá là hợp lý. 

Về chất lượng nguồn nhân lực quản lý đơn hàng: Đạt yêu cầu về thể lực và 

tâm lực. 

Về các hoạt động chủ yếu phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

- Về hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực quản lý đơn hàng: Các doanh 

nghiệp may có lập kế hoạch trong ngắn hạn (1 năm) và trung hạn (1-3 năm). 

- Về hoạt động tuyển dụng gắn với chính sách thu hút: nguồn tuyển dụng rất đa 

dạng, công tác tuyển dụng khá công khai kết hợp khai thác nguồn giới thiệu từ nội 

bộ doanh nghiệp; công tác tuyển dụng đảm bảo thực hiện các bước cơ bản của quy trình 

tuyển dụng. 

- Về hoạt động bố trí sử dụng, tạo động lực lao động: Các doanh nghiệp may đã 

sử dụng khá phù hợp với năng lực và sử dụng tương đối năng lực làm việc của NNL 

QLĐH; có quan tâm đến chính sách tạo động lực, NNL QLĐH tương đối hài lòng. 

- Về hoạt động đào tạo nguồn nhân lực quản lý đơn hàng: Các doanh nghiệp may 

có quan tâm đến hoạt động đào tạo nhằm phát triển NNL QLĐH trong doanh nghiệp. 

Về hình thức đào tạo: các doanh nghiệp may đều áp dụng cả 3 hình thức đào 

tạo, trong đó, hình thức đào tạo tại chỗ đa số các doanh nghiệp may đang sử dụng, 

lợi thế của phương pháp này sẽ phát huy được kinh nghiệm thực tiễn từ công việc. 

Về nội dung và chương trình đào tạo NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may 

được doanh nghiệp cử đi đào tạo/ bồi dưỡng với các chuyên ngành bổ trợ cốt lõi, cần 

thiết của chuyên ngành quản lý đơn hàng. 

Về thực hiện quy trình hoạt động đào tạo, đa số các doanh nghiệp may có 

thực hiện quy trình tổ chức hoạt động đào tạo, các doanh nghiệp may có tạo điều 
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kiện về thời gian/công việc cho nhân lực quản lý đơn hàng khi tham gia đào tạo và 

có hỗ trợ kinh phí khi nhân lực quản lý đơn hàng được cử đi đào tạo. 

3.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

- Về trí lực: NNL QLĐH có kỹ năng nghề nghiệp khá tốt đáp ứng yêu cầu của 

phương thức sản xuất CMT, FOB nhưng kiến thức chuyên môn chỉ ở mức trung bình 

để đáp ứng phương thức sản xuất ODM.  

Liên hệ cơ cấu xét theo thâm niên: 51% NNL QLĐH có thâm niên dưới 5 năm 

sẽ cần đào tạo, bồi dưỡng thêm để làm giàu thêm kinh nghiệm nghề nghiệp đáp ứng 

xu hướng chuyển đổi của doanh nghiệp may từ CMT, FOB sang ODM. 

- Về tâm lực: Cần đảm bảo hơn về chất lượng với mã thái độ TĐ_02, 03, 07.  

Nguyên nhân khách quan 

Do chưa nhiều cơ sở đào tạo NNL QLĐH đúng chuyên ngành quản lý đơn hàng. 

 Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế nhanh, các doanh nghiệp may Việt 

Nam chưa hội nhập sâu, rộng vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. 

 Xu hướng phát triển của khoa học công nghệ, của CMCN4.0.  

 Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp may trong ngành.  

Nguyên nhân chủ quan 

Chiến lược sản xuất kinh doanh và đặc điểm sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp may Việt Nam.  

Các doanh nghiệp may Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị may mặc toàn cầu 

chủ yếu ở công đoạn gia công CMT với giá trị gia tăng thấp nhất trong toàn bộ chuỗi.  

 Và một số tồn tại từ các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH tại các 

doanh nghiệp may, gồm: hoạt động kế hoạch hóa NNL QLĐH, hoạt động tuyển 

dụng, hoạt động bố trí sử dụng, tạo động lực lao động, hoạt động đào tạo NNL 

QLĐH. 
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CHƢƠNG 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN 

LÝ ĐƠN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM 

4.1. Mục tiêu, định hƣớng phát triển ngành may Việt Nam giai đoạn 2020 - 

2030, cơ hội và thách thức  

4.1.1. Mục tiêu, định hướng phát triển ngành may Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 

Về mục tiêu phát triển 

 Về định hướng giải pháp quản lý ngành 

 Về định hướng giải pháp phát triển nguồn nhân lực. 

4.1.2. Cơ hội và thách thức đối với ngành may Việt Nam 

4.1.2.1. Cơ hội đối với ngành may Việt Nam 

Phân tích cơ hội đối với ngành may Việt Nam sẽ dẫn đến cơ hội phát triển công 

tác quản lý đơn hàng cho các doanh nghiệp may Việt Nam. 

4.1.2.2. Thách thức đối với ngành may Việt Nam 

Phân tích thách thức đối với ngành may Việt Nam sẽ dẫn đến thách thức phát 

triển công tác quản lý đơn hàng cho các doanh nghiệp may Việt Nam.  

4.1.3. Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp 

may Việt Nam 

 Thứ nhất, phát triển NNL QLĐH cần đáp ứng được xu hướng chuyển đổi 

của các DN may từ phương thức sản xuất CMT, FOB sang ODM. 

 Thứ hai, phát triển NNL QLĐH cần kết hợp thực hiện các giải pháp phù 

hợp với thực trạng phát triển NNL QLĐH và các hoạt động phát triển NNL QLĐH 

tại các DN may Việt Nam.  

 Thứ ba, phát triển NNL QLĐH phải đáp ứng được xu hướng đầu tư vào 

CMCN 4.0 của DN may Việt Nam 

4.2. Quan điểm, mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển nguồn nhân lực quản lý 

đơn hàng 

4.2.1. Quan điểm 

 Phát triển NNL QLĐH phải được xem là nhiệm vụ ưu tiên về nhân lực khi 

DN may Việt Nam chuyển đổi từ phương thức sản xuất CMT, FOB sang ODM; 
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phải phù hợp với chiến lược kinh doanh, nguồn lực của doanh nghiệp may Việt 

Nam; phải đồng bộ với nguồn nhân lực khác trong doanh nghiệp may; là trách 

nhiệm chung của doanh nghiệp may Việt Nam, Hiệp hội Dệt May Việt Nam, cơ sở 

đào tạo chính quy và Nhà nước; phải đáp ứng mục tiêu làm việc trong môi trường 

toàn cầu hóa.  

4.2.2. Mục tiêu 

Mục tiêu về số lượng 

Mục tiêu về chất lượng  

4.2.3. Phương hướng 

4.3. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam 

4.3.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Luận án đã xây dựng Mô hình hồi quy dự báo số lượng NNL QLĐH tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam. 

4.3.2. Nâng cao chất lượng tuyển dụng gắn với chính sách thu hút nguồn nhân 

lực quản lý đơn hàng  

4.3.3. Bố trí sử dụng, tạo động lực lao động cho nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

4.3.4. Tăng cường và nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

4.3.4.1. Đối với nguồn nhân lực quản lý đơn hàng hiện có tại các doanh nghiệp may 

4.3.4.2. Đối với nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tương lai - nguồn cung nhân lực 

cho các doanh nghiệp may 

Luận án đề xuất mô hình hàm hồi quy mẫu nhằm chứng minh các nhân tố 

Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ có tác động thuận chiều đến Chuẩn đầu ra đào tạo 

nhân lực quản lý đơn hàng, đảm bảo liên ngành nhằm khắc phục thực trạng đào tạo 

đơn ngành của NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may Việt Nam.  

4.3.5. Các giải pháp hỗ trợ công tác phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

4.4. Khuyến nghị  

4.4.1. Đối với Nhà nước 

Chính phủ, Bộ công thương nên tiếp tục quan tâm và đầu tư các chính sách 

nâng cấp phương thức sản xuất. Đồng thời, tiếp tục quan tâm và đầu tư chính sách 
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đào tạo cho phát triển nguồn nhân lực đáp ứng xu hướng nâng cấp phương thức sản 

xuất trong chiến lược phát triển của ngành may Việt Nam. 

Chính phủ nên đẩy nhanh công tác đặt hàng đào tạo NNL QLĐH với các cơ 

sở đào tạo có năng lực.  

Chính phủ nên có chiến lược đầu tư chuyên sâu cho 2 trường trọng điểm, 

chuyên đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may tại phía Bắc và phía Nam. 

4.4.2. Đối với ngành may 

 Hiệp hội Dệt May Việt Nam và Tập đoàn Dệt May Việt Nam cần: 

- Tiếp tục có chính sách tuyên truyền cho các doanh nghiệp may Việt Nam 

tính cấp thiết về việc nâng cấp phương thức sản xuất, cũng như tuyên truyền sự cần 

thiết về việc chuẩn bị nguồn lực thực hiện. 

- Tiếp tục là đầu mối để phối hợp tổ chức và liên kết đào tạo với các cơ sở 

đào tạo trong và ngoài nước triển khai chương trình đào tạo/bồi dưỡng nguồn nhân 

lực đáp ứng xu hướng nâng cấp phương thức sản xuất của ngành may Việt Nam.  

- Cần phối hợp với các doanh nghiệp may Việt Nam nên định kỳ 5 năm 1 lần 

triển khai công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành may Việt Nam. 

- Cần quan tâm hỗ trợ và phối hợp liên kết giữa các doanh nghiệp may Việt 

Nam với các cơ sở đào tạo trong công tác đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh 

nghiệp; phối hợp giúp các cơ sở đào tạo gắn liền lý thuyết với thực tiễn công việc. 

- Hiệp hội Dệt May Việt Nam cần phối hợp với Chính phủ tổ chức đánh giá, 

cấp chứng chỉ kỹ năng “quản lý đơn hàng”. 

4.4.3. Đối với các cơ sở đào tạo chính quy  

Các cơ sở đào tạo chính quy cần xác định quy mô đào tạo NNL QLĐH theo 

nhu cầu thực tế ở từng giai đoạn của doanh nghiệp về phát triển NNL QLĐH tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam. Xây dựng mục tiêu đào tạo (chuẩn đầu ra) và chương 

trình đào tạo theo hướng liên ngành với 3 khối ngành chủ đạo: công nghệ may, kinh 

tế, ngoại ngữ.  

 Về cơ cấu tổ chức 

Về công tác tổ chức đào tạo 

Về công tác đánh giá kết quả đào tạo 

Các cơ sở đào tạo cần hỗ trợ doanh nghiệp may trong công tác tuyển dụng 

NNL QLĐH.  



 24 

KẾT LUẬN 

 

Luận án “Phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh 

nghiệp may Việt Nam” đã đạt được kết quả nghiên cứu: 

i) Đề xuất các nội dung và tiêu chí phù hợp để đánh giá phát triển NNL 

QLĐH và các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH tại các doanh nghiệp may 

Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành khi chuyển đổi phương thức sản xuất 

CMT, FOB sang ODM. 

ii) Đánh giá thực trạng phát triển NNL QLĐH và các hoạt động chủ yếu phát 

triển NNL QLĐH trên cơ sở các nội dung và tiêu chí đề xuất, có kết hợp phân tích 

các nhân tố ảnh hưởng. Từ đó, đã chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân trong phát 

triển NNL QLĐH hướng tới phương thức sản xuất ODM. 

iii) Đề xuất giải pháp và khuyến nghị hữu ích để phát triển NNL QLĐH khi 

chuyển đổi phương thức sản xuất CMT, FOB sang ODM, đáp ứng được nhu cầu 

phát triển của ngành may Việt Nam.  

iv) Đề xuất mô hình hồi quy dự báo số lượng NNL QLĐH tại các doanh 

nghiệp may Việt Nam với 3 biến: Phương thức sản xuất; Quy mô nhân lực của 

doanh nghiệp may và Doanh thu thuần của doanh nghiệp may tác động lên Số 

lượng nhân lực quản lý đơn hàng tại doanh nghiệp may. 

v) Xây dựng mô hình nghiên cứu 3 nhân tố kiến thức, kỹ năng và thái độ tác 

động đến chuẩn đầu ra đào tạo nhân lực quản lý đơn hàng nhằm định hướng cho quá 

trình đào tạo NNL QLĐH, đảm bảo liên ngành, đáp ứng phương thức sản xuất ODM.  

Các hƣớng nghiên cứu tiếp theo 

- Mở rộng phạm vi không gian nghiên cứu, với nghiên cứu diện rộng các 

doanh nghiệp may sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn mối quan hệ trong phát triển NNL 

QLĐH giữa các phương thức sản xuất CMT, FOB, ODM, OBM; thực hiện các 

nghiên cứu chuyển đổi từng bước phương thức sản xuất CMT sang FOB, FOB lên 

ODM, ODM lên OBM với yêu cầu xây dựng các tiêu chí cụ thể cho từng phương 

thức sản xuất, đồng thời, xây dựng lộ trình phát triển NNL QLĐH gắn với các chiến 

lược phát triển NNL QLĐH cho các doanh nghiệp may Việt Nam và ngành may 

Việt Nam. 

- Tiếp tục tiến hành các nghiên cứu có liên quan đến phát triển NNL QLĐH 

nhằm góp phần cung cấp thêm các số liệu thứ cấp cho ngành may Việt Nam. 


